
Nouryon anuncia a intenção de expandir a Nobian, seu negócio de 
produtos químicos básicos, fortalecendo o foco no crescimento dos 

principais mercados finais 
  

Nouryon, líder global de especialidades químicas, anunciou a intenção de transformar seu 
negócio de produtos químicos básicos, Nobian, em uma empresa separada que permanecerá 
sob o comando dos proprietários de ações da Nouryon, The Carlyle Group e GIC. 
  
Espera-se que a separação seja concluída no início do terceiro trimestre, após o recebimento 
de todas as aprovações relevantes, incluindo a aprovação final da Diretoria. A Nouryon 
pretende reduzir a sua própria dívida com os recursos recebidos de um financiamento externo 
planejado pela Nobian. 
  
Quando concluída, a transação resultará em duas empresas separadas, cada uma bem 
posicionada para o crescimento em suas respectivas áreas de foco: 
  

Nouryon, líder global no fornecimento de soluções essenciais e sustentáveis para a 
fabricação de produtos de uso diário. Isso inclui cuidados pessoais, produtos de 
limpeza, tintas e revestimentos, agricultura e alimentos, produtos farmacêuticos e 
produtos de construção. A empresa emprega cerca de 7.900 pessoas (excluindo 
Nobian) em mais de 80 países e teve receitas em 2020 de € 3,7 bilhões. 

  
Nobian, líder europeu na produção de produtos químicos básicos essenciais para 
indústrias que vão da construção e limpeza a produtos farmacêuticos e tratamento de 
água. A empresa emprega cerca de 1.600 pessoas e teve receitas em 2020 de € 1,0 
bilhão. 

  
"Em 2020, a Nouryon anunciou uma nova estratégia para aumentar nossas posições de 
liderança e superar as expectativas de nossos clientes, oferecendo soluções inovadoras e 
sustentáveis que atendam às necessidades diárias da sociedade. Essa expansão é o próximo 
passo mais coerente para Nouryon e Nobian,”, disse Charlie Shaver, Presidente e CEO da 
Nouryon. “A separação criará duas poderosas empresas de primeira linha, cada uma de 
propriedade da Carlyle e da GIC, e cada uma com um foco estratégico atraente e distinto.”. 
  
Após a separação, o Conselho de Administração da Nobian será composto por membros da 
Carlyle, GIC e equipe de liderança executiva de Nouryon. A Nobian continuará a seguir seu 
atual caminho estratégico à medida que evolui para uma empresa autônoma. Para ajudar a 
garantir uma transição perfeita, a Nouryon fornecerá serviços de suporte de transição em 
várias áreas funcionais. 
  
Uma nova cor da marca e atualização do propósito da Nouryon 
  
Com a separação da Nobian, a Nouryon vai aumentar seu foco em migrar de uma fornecedora 
de ingredientes para uma provedora de “soluções”, enquanto conduz soluções sustentáveis e 
inovadoras para seus mercados finais. Para marcar essa nova fase, a identidade de marca 
mudará para azul, a cor que complementa o foco aprimorado em ciência, inovação e 
sustentabilidade. Além disso, o propósito da companhia também será alterado: de ‘Seu 
parceiro em química essencial para um futuro sustentável’ para ‘Seu parceiro em soluções 
essenciais para um futuro sustentável’. 
  
  
Sobre a Nouryon  
Nouryon é líder global em especialidades químicas. Os mercados e consumidores em todo o mundo contam com nossas 
soluções essenciais para a fabricação de produtos de uso diário, como cuidados pessoais, produtos de limpeza, tintas e 
revestimentos, agricultura e alimentos, produtos farmacêuticos e produtos de construção. Além disso, a dedicação de mais 
de 9.700 funcionários que possuem um compromisso compartilhado com nossos clientes, crescimento do negócio, 
segurança, sustentabilidade e inovação tem resultado em um desempenho financeiro consistentemente forte. Operamos em 
mais de 80 países ao redor do mundo com um portfólio de marcas líderes do setor. Visite nosso site e siga-nos no LinkedIn e 
Facebook.  
  
Para mais informações 

https://www.nouryon.com/company/
https://www.nouryon.com.br/
https://www.linkedin.com/company/nouryon/
https://www.facebook.com/NouryonBR/
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